
يعههد مهها )) وهههو نننزل (( خير لهههم )) المذكور (( أذلك تعالى الله قال
شههجرة أم خيههر )) أذلههك الزقوم شجرة  أم(( وغيره ضيف من للنازل

مههن المتصههلة تعرفههون ل أنكههم الظههاهر ؟ منقطعههة أو متصههلة هنهها أم
قلتههم ول عليكههم أشههكل مهها المتصههلة من المنقطعة عرفتم لو المنقطعة

وهنهها أو محلههها ويحههل متعههادلين بيههن تههذكر الههتي المتصههلة منقطعة هذه
فمهها شههجرة أو خيههر أذلههك أو محلههها يحههل أن ويصح متعادلين بين ذكرت
الههتي فهههي المنقطعههة أمهها نعههم متصههلة فهي معادل قبلها لما ذكر دامت
قننوم هننم أم بهننذا أحلمهننم تأمرهم (( أم مثههل بههل بمعنى تكون

ل يعنههي بههل )  بمعنههى) طنناغون قننوم هننم (( أم ) قههوله) طاغون
تهذكر الههتي هي المتصلة فأم طاغون قوم هم ولكن بهذا أحلمهم تأمرهم

بيهن تهذكر الههتي ههي والمنقطعهة أو محلهها ويحهل متعههادلين شههيئين بين
خيننرا (( أذلننك متصههلة هههذه إذن طيب بل محلها ويحل متباينين شيئين

ولكنههه شك بل ذلك الجواب ؟ الجواب ) أيش) الزقوم شجرة أم نزل
وإل الخههرة نعيههم ونسوا الدنيا في تنعموا بمن التهكم سبيل على إما ذكر
(( تعالى كقوله وهو الزقوم شجرة من خيرا ذلك أن عليه يشكل أحد فل

لكههن خير الله أن أحد لكل المعلوم من ) فإنه) يشركون أما خير آلله
 إطلقا خير فيها ليس معبوداتهم وأن بهؤل ء التهكم سبيل على ذكر هذا

خير فإن التفضيل اسم بعد جا ءت لنها تمييز )) نزل خيرا (( أذلك طيب
هدايههة يهها خيههر وأصههل الستعمال لكثرة الهمزة منها حذفت تفضيل اسم
يعههد مهها هههو )) النههزل نزل خيرا (( أذلك أشر أصلها شر مثل أخير الله

 ذلك أشبه وما والمسكن والفراش والشرب كالكل التكرمة من للضيف
مههن وهههي النههار لهههل المعدة الزقوم ) شجرة) الزقوم شجرة أم(( 

شجرة سيأتي كما الجحيم في تعالى الله ينبتها بتهامة المر الشجر أخبث
إليها نظر إن الطعم مرة الرائحة كريهة المنظر خبيثة شجرة هذه الزقوم
فهههي كريههة فهههي شهمها وإن مههرة فهي تذوقها وإن بها يسر لم النسان

وصههلت إذا ذلههك ومههع المنظههر مشههوهة الرائحة كريهة المذاق بشعة إذن
ذلههك ومههع جههوع مههن تغني ول تسمن ل شيئا تفيدهم ل فإنها بطونهم إلى

آيههة فههي تعههالى اللههه ذكههر كمهها بههالله والعياذ وعطشا التهابا تزيدهم فإنها
يعنههي تزقمهها يتزقمونههها لنهم العلما ء قال الزقوم شجرة وسميت أخرى

الجههوع إليههها ويضههطرهم عليها يحملهم لكن كريهة لنها تجرعا يتجرعونها
ول تسمن ل وهل الجوع من تغني أو تسمن هذه أن فيظنون بالله والعياذ

 تزقما فيتزقمونها جوع من تغني
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)) للظننالمين (( فتنننة " بذلك)) جعلناها (( إنا وجل عز الله قال 
ل منن الكنافرين أي الشنجر تحنرق الننار أن قنالوا إذ مكنة أه

اختبارا أي للظالمين فتنة تعالى الله جعلها الزقوم " شجرةتنبته فكيف
وتطلق الختبار على تطلق الفتنة لن للضلل سببا أي وفتنة بها يختبرون

والمؤمنننات المؤمنين فتنوا الذين (( إن للضلل سببا كان ما على
فتنا (( ولقد وجههل عههز اللههه ويقههول إضههللهم فههي سههببا كههانوا ) أي)

لن أضههللناهم قههل شههئت إن أو اختبرنههاهم ) أي) فرعون قوم قبلهم
فتنههة اللههه فأضههلهم بههالله والعيههاذ ضههلوا ولكنهههم فرعههون آل اختههبر اللههه

آمنههوا لههو لنهههم لهههم اختبههارا لضههللهم وسههببا لهههم اختبههارا أي للظالمين
طعنهها هههذا من يتخذون جعلتهم لنها لضللهم وسببا يعترضوا ولم لصدقوا

أن يزعههم محمههد هههذا يقولون والسلم الصلة عليه الرسول به أخبر فيما
فههي تنبههت فكيههف الشجار تحرق النار أن والعادة النار في تنبت الشجار

علههى اللههه أن نقههول لنهها بالنسبة يسير هذا على الجواب أن ومعلوم النار
قههال تناقضههها ول النههار طبيعتههها توافق نارية شجرة وهي قدير شي ء كل
هنهها بالظالمين ) المراد) للظالمين فتنة جعلناها (( إنا وجل عز الله

لظلننم الشرك (( إن تعههالى اللههه قههال ظلههم الكفر أن شك ول الكفار
عظيمههة متفاوتههة درجههات فهههو يختلف الظلم أن أيضا ) ومعلوم) عظيم

ذلههك دون هو ما ومنها الفسق إلى يصل ما ومنها الكفر إلى يصل ما منها
. آخره ) إلى) طلعها الجحيم أصل في تخرج شجرة (( إنها قال

:... الطالب
: إل الشيخ

:... الطالب
ذبههح إذا أنهه ...ذكههر العلمها ء بعهض الجنههة أههل كلم مهن هههذا :  ل الشيخ
 هذا قالوا الموت

:... الطالب
 بينهم محاججة تكون حتى يراها أنه : والظاهر الشيخ 

؟ واحدة :...مرة الطالب
هههل أعلم والله واحدة مرة إل فيها الله ذكر ما الية أما أراد : كلما الشيخ

بههها يتحدث واحدة مرة أنها أو الطلع عليهم عرض أناس بهم اجتمع كلما
. وينتهي الرجل هذا مع الله بنعمة

والعظههام التراب بين جمع هل العظام على التراب يقدم :... هنا الطالب
؟ التراب هنا قدم
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الترتيب تقتضي ل : الواو الشيخ
العظام؟ على التراب هنا قدم : لماذا الطالب
مههن أبعههد تراب فكونهم فالبعد بالبعد بدأ الحيلولة في أبلغ : لنها الشيخ

. عظام كونهم من يخلقوا أن
إبليههس الله يعذب كيف الناس على التلبيس الكفار...من : ايراد الطالب

؟ النار من مخلوق وهو بالنار
لههم الطيههن مادة أن كما نارا تجعله لم مادته أن يقال أن : ...يمكن الشيخ
.  طينا الدمي تجعل

... : للتحقيق الطالب
يفيههد الشههارة اسههم أن علههى بنهها مههر إنههه يقول السؤال : سمعتم الشيخ

؟ الجنة نعيم إلى به الله أشار فكيف التحقيق
... يفيد وقد التحقيق يفيد : قد الطالب
للتحقيههق ويكههون للتعظيههم يكههون الشارة اسم  شك في ما : نعم الشيخ

لكههن )) تحقيههق آلهتكننم يننذكر الننذي أهننذا((  فمثل السههياق حسههب
هههي الشارة اسم أن المهم تعظيم ) هذا) فيه ريب ل الكتاب (( ذلك
. السياق حسب هذا ول هذا ل بدون والتعيين والتحقيق للتعظيم
مم الرجيههم الشههيطان مههن بههالله  أعوذ: القارئ هه نن إإ فف فن ((  هلننو إك فهننا فل من إم

فن هئو إل فما فها فف من فن إم هطو هب مل نم66( ا هث نن )  مم إإ هه فها فل مي فل ببا فع مو فش من فل مم إم إمي فح
نم67( هث نن )  مم إإ هه فع إج مر فل ى فم إم إفل إحينن فج مل مم68( ا ههنن نن إإ موا )  ففنن مل مم فأ هه فء فبننا آ

فن للي مم69( فضننا ههنن فف فلنن ى )  مم فع إه إر فثننا فن آ هعننو فر مه مد70( هي فقنن فل فو نل )  فضنن
مم هه فل مب هر فق فث مك فن فأ إلينن نو فمل مد71( ا فقنن فل فو فنا )  مل فسنن مر أ

مم ف إهنن فن إفي إري إذ مننن )72( هم
مر هظ من فف ففنننا ميننن فن فك هة فكنننا فبننن إق فن فعا إري فذ منننن هم مل نل73( ا إإ فد )  فبنننا إه إع نلننن ال

فن إصي فل مخ هم مل ) .) ا
...قههال الرجيههم الشههيطان مههن العليم السميع بالله أعوذ : كفاية الشيخ 

) هههذه) المحضننرين مننن لكنننت ربنني نعمة (( ولول وجل عز الله
...؟ يا المبتدأ فأين وخبر مبتدأ من مكونة اسمية جملة الجملة

 :  نعمة الطالب
 الخبر : وأين الشيخ

 : محذوف الطالب
؟ جواز أو : وجوبا الشيخ

  : وجوبا الطالب
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هههذا علههى مالك ابن كلم من الشاهد أو الدليل هو ما غالبا : وجوبا الشيخ
؟  الحكم

"  الخبر حذف غالبا لول " وبعد:  الطالب
ايش : خبر الشيخ

: حتم الطالب 
؟ الية هذه في الخبر قدر : حتم الشيخ

علي ربي نعمة : ولول الطالب 
 )) ؟ (( لكنت قوله موقع ما موجودة أو : علي الشيخ 

... : اللم الطالب
؟ العراب من موقعه فصل اعرابه ؟ موقعه ما اعرابه ما قلنا : ما الشيخ

 لول : جواب الطالب
 لول : جواب الطالب
 ؟ محلها ما لول : جواب الشيخ

العراب من لها محل : ل الطالب
ة كهل لن العهراب من لها محل : ل الشيخ غيهر لشهرط جوابها تقهع جمل
سههبق فيهمهها ذكرنهها طيههب قاعدة هذه العراب من لها محل ل فإنه جازم

؟ حجاج نوعان النعمة أن
 أحد لكل الشاملة :  العامة  الطالب.

أحد لكل الشاملة : العامة الشيخ
بالمؤمنين : والخاصة الطالب
وإن القههران من بشاهد شئت إن للول مثل بالمؤمنين : والخاصة الشيخ
 ؟ الواقع من بشاهد شئت

والمؤمن الكافر يشمل عامة الله نعم من نعمة الرزق : مثل الطالب
(( إن عههام هههذا))  تحصننوها ل اللننه نعمة تعدوا (( وإن:  الشيخ 

القههرآن مههن ...مثههال الخاصههة النعمههة ) طيب) كفار لظلوم النسان
بكثرة موجود

:... الطالب
 انت نعن والستدلل الدليل في أخطأت : ل الشيخ

)) ربي نعمة (( ولول:  الطالب
لها شاهدا : نريد الشيخ

... : النبيا ء الطالب
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النبيهها ء ومنهههم عموما بالمؤمنين بالنبيا ء هو ما خاصة نعمة : نريد الشيخ
زيد

)) عليهم أنعمت الذين (( صراط تعالى : قوله الطالب
(( قههوله ) تمام) عليهم أنعمت الذين (( صراط تعالى : قوله الشيخ
)) بميننتين نحننن أفمننا((   غههانم يهها )) إعرابههها بميننتين نحننن أفمننا

 امس ماحضرت
.. عاطفة : ...الفا ء الطالب
متأكد مقدر شي ء على وإما سبق ما على : إما الشيخ

:... الطالب
فللعلمهها ء عطههف حههرف على الستفهام همزة دخلت ما كل : قلنا الشيخ

علههى معطوفههة أنههها ونقههول سبق ما على معطوفة أنها نقول قولن فيها
 أولننم)) (( يسننيروا أفلم((  مثههل السههياق مههن يسههتفاد مقههدر شي ء

؟ عمر هذا )) ومثل يسيروا
 عاملة حجازية :ما الطالب
  ؟ ايش : عاملة الشيخ

 إن :عمل الطالب
لنه لحن )) فيه بشرا هذا  ما(( تعالى قوله يكون إذن إن : عمل الشيخ

رر هذا ما لقال إن عامل كان لو إن عمل هو ما بشرا هذا  ؟ بش
 للجنس نافية : ...ل الطالب
عمل تعمل للجنس النافي : ل الشيخ

 ليس عمل : عاملة الطالب
يقول مالك ابن ليس : عمل الشيخ

" زكن وترتيب النفي بقا مع إن دون ما أعملت ليس"  
ويههن الخههبر وتنصههب السههم ترفههع ليههس عمل تعمل نافية ما طيب نعم 

 ؟ اسمها
:... الطالب
: خبرها الشيخ

:... الطالب
واسمها هي خبر : كلها الشيخ

: بميتين الطالب
حههروف هكهذا الزائهد الجهر حههرف عليه دخل بميتين خبرها : قلنا الشيخ 

متعلههق الخههبر أن نقههول يصههح ل ولههذلك متعلههق إلههى تحتاج ل الزائد الجر
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على العامل لتسلط متعلق إلى يحتاج ل الزائد حرف لن والمجرور الجار
 ؟ الستفهام بهذا المراد ما طيب ؟ فهمتم أما مدخوله
: التلذذ الطالب

: التلذذ الشيخ 
قههوله عنهههم المههوت انتفا ء وهو الحكم بهذا يتلذذون أنهم : المعنى الشيخ
 ؟ هنا الستفهام نوع ) ...ما) الول ى موتتنا (( إل تعالى

 منقطع : استثنا ء الطالب
 : لماذا؟ الشيخ

 سبق بما متصل غير : لنه الطالب
؟ ذلك : كيف الشيخ

 الدنيا في بها المقصود الولى موتتنا : لن الطالب
ل اذن المسههتقبل  فههي)) بمينتين نحنن أفمناو((  مضت : وقد الشيخ
ه سهيأتي ممها مسهتثنى يكهون أن يصح تعهالى قهوله طيهب سهبق قهد لن

فليعمههل لهههذا يقههل لههم لماذا  فهد)) العاملون فليعمل هذا (( لمثل
العاملون؟

 التعظيم في المبالغة أجل من : هذا الطالب 
 المبالغة أجل : من الشيخ 

هههذا لمثههل قههوله مههن أقههل لكان العاملون فليعمل لهذا قال : لو الطالب
هههذا أن أي يبخههل ل الرجههل هههذا مثههل أن أي يبخههل ل مثلههك يقال ما مثل

 التعظيم في مبالغة العطا ء كريم الرجل
حههال دون المشههبه وحههال بههه مشههبه والمماثههل مشبه المثل : لن الشيخ

أمهها بههه بالمشههبه فكيههف العههاملون لههه يعمل المشبه كان فإذا به المشبه
التقههديم يفيههد الههذي مهها طيههب له وجه ل فهذا زائدة مثل أن بعضهم قول
على والمجرور الجار تقديم يعني العاملون فليعمل على والمجرور الجار
 ؟ عامل

الحصر : يفيد الطالب
قوله طيب هذا لمثل إل العاملون يعمل أن ينبغي ل يعني : الحصر الشيخ

شجرة أم نزل خير (( أذلك
أم نننزل خير (( أذلك قوله ؟ حاضر امس محمد يا ) عندك) الزقوم 

: الطالب ؟ منقطعة أم هي أمتصلة أم في تقول )  ما) الزقوم شجرة
 منقطعة

 ؟ الزقوم شجرة بل خير أذلك التقدير : يعني الشيخ
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...يعني : متصلة الطالب
 ؟ والمنقطعة المتصلة بين الفرق ما : متصلة الشيخ

بعدها ما خلف قبلها ما يكون : المنقطعة الطالب
؟ ايش : هذه الشيخ

 : المنقطعة الطالب
بعدها الذي خلف قبلها الذي ايضا : وهذه الشيخ

... تعالى قوله مثل بعدها الذي تنفي : يعني الطالب
 ؟ والمنقطعة المتصلة بين الفرق ما الرحمن عبد يا :...نعم الشيخ

أو والمنفصلة بل محلها تحل أن : المنقطعة الطالب
 ؟ الثاني والفرق فرق : هذا الشيخ 

 فرق : هذا الطالب
؟ خالد فرقان : فيها الشيخ

لمهها معادل قبلها ما والمنفصلة المعادل معها يذكر المتصلة : أن الطالب
بعدها
مالك ابن يقول المنقطعة بخلف بعدها لما معادل قبلها : ما الشيخ

مم"   فأ فها فو مف إب إط مع فر ا مث إز إإ مم مه فه في إو مس نت أنذرتهم عليهم (( سواء"  ال
)) تنذرهم لم أم

مة فأو"   فز مم من فه إظ فع مف في فل مه فأ في مغن أي بمعنى تكون همزة بعد أو " يعني هم
محههل ) يحههل) الزقننوم شننجرة أم نننزل خيننرا (( أذلك قيل إذا فهنا

تطعيههم نحتههاج الحقيقههة طيههب واضههح نههزل خيههر أيهمهها فيقههال أي الهمزة
أهههون هذه العراب مسألة المعنى عندنا شي ء وأهم علم بالنحو التفسير

ايهش نههزل خيرا أذلك طيب بذاك ليس أنتم المعنى في حتى ذلك مع لكن
؟ إعرابه

 : تمييز الطالب 
إذا ؟ المميهز أيهن مميهز إلهى يحتاج التمييز لن المميز أين : ليش الشيخ
المميز  اين تمييز رجل رجل عشرون عندي قلت

: عشرون الطالب 
 ؟ المميز فأين تمييز نزل ، نزل خير :  هنا الشيخ

 : خير الطالب
(( أنا التفضههيل لسههم مميههز التفضههيل اسم بعد تمييز نعم : خير الشيخ
جعلناهننا (( إنا تعههالى قههوله طيههب لكثر مميز ) مال) مال منك أكثر
؟ فتنة كانت ) كيف) للظالمين فتنة
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 عذابا : يعني الطالب
 : ل الشيخ

.. : جعلنا الطالب
للظالمين فتنة الزقوم شجرة أي : جعلنا الشيخ 

 : عقوبة الطالب
. واحد معناهما والعذاب العقوبة 

كيههف قههالوا حيههث لضللهم سببا كانت حيث الضلل بمعنى : إما الطالب
لهههم امتحانا تكون والثاني فيها ما تأكل والنار النار في الشجرة هذا تنبت

. واختبار
كيههف يقولههون لنهههم لهههم اختبارا يعني للظالمين فتنة فإذن : نعم الشيخ
الدعاية بهذه الناس فأضلوا الشجار تحرق والنار النار في الشجرة تخرج

:... الطالب
الفوائد أخذنا كملنا ...ما آخر هذا على وقفنا طيب : ل الشيخ

:... الطالب
 يعين الله  بالله إل قوة ول حول ل أخذنا :  ما الشيخ 

ربنني نعمننة (( ولول وجههل عههز اللههه قههال  الرحيههم الرحمن الله بسم
بنعمههة التحدث الكريمة الية هذه من ) يستفاد) المحضرين من لكنت

يكههون أن بشههرط بههه ومههأمور مشروع الله بنعمة والتحدث وجل عز الله
الله عباد على الفتخار ل الله على الثنا ء به المقصود

النعم أكبر من الله عذاب من النسان نجاة أن الكريمة الية فوائد ومن 
(( اليوم تعالى قوله أيضا لذلك ) ويدل) ربي نعمة (( لول قال ولهذا

إكمههال جعههل ) حيههث) نعمننتي عليكننم وأتممت دينكم لكم أكملت
القههرار بهدار والفوز النار من النجاة تكون وبالدين النعمة إتمام من الدين
مههن بالنجههاة النسان على الله يمن أن النعم أكبر هي بل النعم أكبر فمن
القرار دار ودخول النار

)) ربنني نعمننة لول((  قههال المههؤمن هذا أن الكريمة الية فوائد ومن 
مههر وقههد الخاصههة الربوبيههات مههن الربوبية وهذه الله ربوبية إلى فأضافها

قهوله فههي اجتمههع وقهد وخاصهة عامهة الربوبيههة أن مجلهس غير في علينا
) الولههى) وهارون موس ى رب العالمين برب آمنا (( قالوا تعالى
الربوبيههة مههن أخههص تربيههة تقتضي الخاصة والربوبية خاصة والثانية عامة

الربوبيههة مههن أكههثر خاصههة تربية العبد هذا يربي تعالى الله أن من العامة
العامة
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(( ولول لقوله سببه إلى الشي ء إضافة جواز الكريمة الية فوائد ومن 
عههز اللهه نعمههة إن قائهل يقول قد لكن ربي ولول يقل ) ولم) ربي نعمة
الشههي ء فإضههافة اللههه صههفات من فهي الله فعل بها المراد كان إذا وجل
أن ( إل وسهلم عليهه اللههه صهلى النههبي لقهول اللهه إلهى كإضهافته إليهها

المعلههوم سههببه إلههى الشههي ء إضههافة )   لكههن) برحمته الله يتغمدني
حقيقههة معلومهها السههبب كههان إذا جههائز نعههم نقههول جائز هو هل المخلوق
لكههن بههذلك بههأس ول لهلكههت الغههرق مههن أنقههذني فلن لههول مثل فتقههول
بفعههل يسههتقل ولم لك الله سخره قد فلنا أن قلبك في تشعر أن بشرط

اللههه صلى النبي قول المعلوم سببه إلى الشي ء إضافة من أي ذلك ومن
السننفل الدرك في لكان أنا ( لول طالب أبي عمه في وسلم عليه
 المعلوم السبب إلى الشي ء فأضاف أنا لول  فقال) النار من
؟ يمكههن ما وإل المعلوم سببه وإلى الله إلى الشي ء نضيف أن يمكن هل

معطوفهها يكههون أن بشههرط المعلوم سببه وإلى الله إلى نضيفه أن يمكن
لقههول شههرك هههذا لن وفلن الله لول يقول فل التسوية يقتضي ل بحرف
وشههئت اللههه شهها ء مهها قههال الههذي للرجههل وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي

غيههر يسوى أن يجوز فل التسوية تقتضي الواو  لن) ندا لله ( أجعلتني
ل التسهوية يقتضهي ل بحهرف أضهيف إذا أمها وتعهالى سبحانه بالله الله ب

بعههض فيههه ونههوع فيههه إشههكال ل جههائز نههوع نوعههان فهذا الترتيب يقتضي
فيههه إشههكال ل جههائز فهههذا فلن ثههم الله لول مثل بثم عطف فإذا الشبهة

علههى الدالة ؟بثم يش با عطفته حيث متأخرة تبعية تابعا فلنا جعلت لنك
فهههذا ففلن اللههه لول مثل والتعقيب الترتيب بفا ء عطفته إذا أما التراخي

الههترتيب علههى الدالههة بالفهها ء أتيههت لنههك جائز أنه القرب لكن نظر محل
لههول فتقههول بالكلية السبب وتغفل وحده الله إلى تضيفه أن ويجوز طيب
أن وتههبين السههبب بههذكر اللههه إلههى تضههيفه أن ويجههوز طيههب لهلكههت الله

فصار لهلكت بفلن أنقذني الله أن لول تقول أن مثل سبب مجرد السبب
أوجه: أربعة عندنا

جائز ؟ الحكم ما شرعا أو حسا المعلوم سببه إلى الشي ء يضيف أن أول 
  والعلمهها ء) النننار مننن السننفل النندرك في لكان أنا ( ول ودليله

كثيرا هذا يستعملون
جائز فهذا وحده الله إلى يضيفه أن الثاني 
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بفلن أنقههذني اللههه أن لول مثل السبب ببيان مقرونا الله إلى يضيفه أن 
عليههها ركبههت بخشههبة أنقههذني اللههه أن لههول قال البحر في غريق واحد أو

أيضا جائز هذا لهلكت
مثههل الترتيب يقتضي بحرف مقرونا والسبب الله إلى يضيفه أن الثالث 

الثانيههة من أفضل فلن ثم الولى لكن ففلن الله لول أو فلن ثم الله لول
 جائزة الربعة كل هذه

لول مثل التسوية يقتضي بحرف سببه وإلى الله إلى يضيفه الخامس: أن
لفظيا شركا كان إن أصغر شرك لكنه شرك هو بل حرام فهذا وفلن الله

المسههبب حصههول فههي تعهالى للهه مساويا السبب هذا أن اعتقد إن وأكبر
أكبر شرك فهو لله مساويا الله غير شي ء جعل إذا لنه

شههرك فهههذا حسا ول شرعا ل معلوم غير سبب إلى يضيفه أن السادس 
القبر صاحب يعني فلن لول قال فإذا أصغر يكون وقد أكبر يكون قد لكن

 ينقذ أن يستطيع ل فلنا لن أكبر شرك فهذا لهلكت أنقذني
كههالول ليههس لكنههه حسهها ول شههرعا معلههوم غيههر سههبب إلههى أضافه وإن

أصهغر ولكنهه شهرك فهذا القرآن غير من المريض على المعلقة كالتمائم
لكههن سههتة )) ربههي نعمننة (( لول وهنهها سههتة الن فالقسام بأكبر ليس

من فهو الله فعل بذلك المراد كان )) إذا نعمة (( لول ينقسم السادس
كههان وإن اللههه إلههى كإضههافته وهههو اللههه فعههل غلههى الشههي ء إضههافة باب

صحيح سبب لكنه مخلوق شي ء إلى إضافة فهو به المنعم بذلك المقصود
 طيب جائز الصحيح سببه إلى الشي ء وإضافة

نحننن (( أفما لقههوله فيههها يموتههون ل الجنة أهل أن اليات فوائد ومن 
ل نعيههم النعيههم مهن يكهون مهها غايهة ) وهذا) الول ى موتتنا إل بميتين

النسههان ذكههر إذا التنغيههص يشوبه بلغ مهما الدنيا نعيم لن تنغيص يشوبه
الصههفو عليههه يتكدر أنه لشك عنه هو يزول أو يزول سوف النعيم هذا أن

الشاعر قال ولهذا
المننوت بادكننار لننذاته     منغصننة دامننت مننا للعيش طيب ل"  

"  والهرم
لكههن له يطيب لن العيش فإن مرض وإما موت إما يتذكر النسان دام ما

الههتي الحالههة إل يتذكر ول الشي ء هذا عن يغفل النسان أن الله نعمة من
قائههل قههال فإذا طيب لمستقبله فيعمل حازما يكون العاقل لكن عليها هو
المننوت فيهننا يذوقون (( ل ؟ أيههن ؟ القرآن في نظير الية لهذه هل
الثانيههة فههي ) والستثنا ء) الجحيم عذاب ووقاهم الول ى الموتة إل
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قههد الولههى الموتههة لكههن يعنههي منقطههع أنه أي الولى في كالستثنا ء هذه
إن قلنهها وجهه ما قيل وإذا متصل فيها الستثنا ء إن قائل يقول وقد ذاقوها

اللههه قههال الههذين هههؤل ء حال من استثنا ء))  الول ى الموتة إل((  قوله
فههإن بههأوله آخههره متصل الجنة أهل نعيم لن الموت فيها يذوقون ل عنهم
من تعههالى لقههوله الدنيا في حتى منعمون الجنة أهل فم فل ((  إمنن بحا فع إل فصننا
من مر إم فك مو فذ فث ى فأ فو هأن هه نن فو إم مؤ هه هم نننن في إي مح هن فل بة فف فيننا بة فح فبنن لي مم فط ههنن نن في إز مج فن فل فو

مم هه فر مج إن فأ فس مح فأ هنوا فما إب فن فكا هلو فم مع الحيههاة أن تظههن ]فل97)[النحههل:) في
أيضهها الههدنيا وفههي الخههرة فههي هي بل فقط الخرة في للمؤمنين الطيبة

يقول.. طيب منقطع الستثنا ء أن المشهور لكن
نحننن ومننا((  الجنة أهل عن التعذيب انتفا ء الكريمة اليات فوائد ومن 

؟ ثبوتيههة وإل كذلك أليس سلبية صفة هذه أن المعلوم )) ومن بمعذبين
الصههفة لن ثبوتهها تتضههمن أن لبد المدح مقام في السلبية والصفة سلبية

يعههذب ل الجههدار يقههال قد فإنه مدحا ليست المدح مقام غير في السلبية
متضمنة الصفة هذه تكون أن لبد إذن ل، للجدار مدح هذا في يكون فهل

عنهههم فههزال المههوت انتفهها ء ذكههر لمهها النعيم كمال ؟ هو فما كمال لثبوت
حيههاته فههي يبقههى قههد النسههان لن التعذيب انتفا ء أيضا ذكروا به التنغيص

ل أنهههم نعيمهههم وكمههال حيههاتهم لكمههال بمعههذبين نحههن وما فقالوا معذبا
  تعذيب البقا ء هذا مع يلحقهم

والههتي اليههة ) هذه) هذا لمثل العظيم الفوز لهو هذا (( إن قال ثم
وجههل عههز اللههه كرامههة دار إلههى والوصههول حقيقههة الفههوز أن تفيههد بعههدها

ليههس فوزه فإن الدنيا في فاز مهما النسان أن الفائدة هذه على فيترتب
العظيههم الفههوز وحده لهو هذا إن قال لنه الخرة فوز إلى بالنسبة بشي ء

النننار عن زحزح (( فمن قوله مثل كثير ؟ القرآن في نظير لهذا وهل
بحصههول ول المال بحصول ليس الفوز ) فهذا) فاز فقد الجنة وأدخل

الفههوز الزوجات بحصول ول الولد بحصول ول الرئاسة بحصول ول الجاه
وإيهاكم يجعلنهي أن الله أسأل المقيم النعيم دار إلى الوصول هو الحقيقة

)) العظيم الفوز لهو هذا إن((  وصلها مما
العامههل لههه يعمههل أن ينبغي الذي أن بعدها التي الكريمة الية فوائد من 

هننذا (( لمثل لقههوله النعيههم هذا هو التاعب له ويتعب الكادح له ويكدح
ينفعههك ل أمههر في نفسك تتعب ول تعمل ل ) غيره) العاملون فليعمل

ولكههن للههدنيا اعلههم للههدنيا تعمههل ل نقول أن هذا معنى وليس الخرة في
تطلههب يمكههن ؟ هذا يمكن كيف الخرة أعمال من الدنيا في عملك اجعل
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أهلك على النفاق أجل من تطلبه الناس عن به تعفف أن أجل من المال
العلههم طلههب فههي به الستعانة أجل من تطلبه به الصدقة أجل من تطلبه

طلب الن الدنيا طلب فيكون الله سبيل في الجهاد أجل من به الستعانة
 طيب الجنة إلى للوصول عمل العمل هذا ويكون آخرة
دون للههدنيا يعملههون الههذين القههوم أولئههك سههفه الكريمة الية فوائد ومن

) فالههذين) العنناملون فليعمننل هننذا (( لمثل قههال اللههه لن الخههرة
أمضهوا وأنههم سههفها ء أنه شك ل الخرة عن غفلة في وهم للدنيا يعملون

(( بل تعههالى اللههه قههال وقد الخسارة فيه ما بل فائدة غير في أعمارهم
لهننا هننم ذلك دون من أعمال ولهم هذا من غمرة في قلوبهم
يعنههي غمرة في قلوبهم بأنهم الكفار عن يحكي الله ) سبحان) عاملون
والعيهاذ الغمهرة أن علهى للدللهة الظرفية على الدالة بفي وأتى مغمورة

(( الههدنيا أعمههال لكههن هههذا مهن غمههرة في القلوب بهذه أحاطت قد بالله
لغيرههها يعملههون )) ل عنناملون لهننا هم ذلك دون من أعمال ولهم

لههه خلههق عمهها بالههدون البعههد علههى الدالههة بمههن وأتههى ذلك دون من وهم
بهها وتوعهد الجنههة أههل بهه الله وعد مما غمرة في قلوبهم هؤل ء النسان

لهها ههم كهثيرة بمراحهل ذلهك دون ههي الهتي الدنيا أعمال لكن النار أهل
 القيامة يوم يعذب من توبيخ في تعالى كقوله وهذا عاملون
فبصننرك غطائننك عنننك فكشفنا هذا من غفلة في كنت (( لقد
هههذا كههأن ول الخههر اليههوم عههن يعني غفلة في الدنيا ) في) حديد اليوم
تبصههر قههوي حديد فبصرك الغطا ء عنك كشف فقد اليوم أما سيأتي اليوم

لهههذا نعمههل أن اللههه أمههر فهنهها ل الههدنيا فههي لكههن حقيقتههها علههى الشيا ء
ينبغههي فل هههذا دون مهها ) وأمهها) العنناملون فليعمننل هننذا (( لمثننل

.  له العمل في وفكره جسده ويتعب عمره يفني أن العاقل للنسان
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